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Algemeen 
 
Art . 1 . REGLEMENT . Ieder  lid  van  v.v.  Tutor  wordt  verondersteld  op  de  hoogte  te  zijn  van  het 
Huishoudelijk Reglement, dat zijn rechtsgeldigheid ontleent aan artikel 20 van de Statuten, welke ter 
inzage liggen bij de Secretaris. 
 
Art . 2 . WIJZIGEN REGLEMENT . Ieder lid van v.v. Tutor mag een wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement voorstellen, dat tijdens de eerstvolgende ALV besproken zal worden. Een besluit tot een 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een 
Algemene Ledenvergadering. Leden krijgen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering bericht 
over de voorgestelde wijzigingen. Als minimaal 1/3 van de leden aanwezig is bij de Algemene 
Ledenvergadering, is de wijziging direct geldig. Als dit niet het geval is krijgen alle leden na afloop van de 
Algemene Ledenvergadering een bericht om op de wijziging te stemmen. Als minimaal 2/3 van de leden 
voor stemt is de wijziging geldig. Een lid dat niet reageert wordt geteld als een stem voor de wijziging. De 
leden hebben 2 weken de tijd om hun stem uit te brengen. 
 
Art . 3 . TUCHTREGLEMENT . Het Huishoudelijk Reglement beschrijft de regels die er bij v.v. Tutor 
gelden. Bij overtreding van deze regels wordt er gebruik gemaakt van het Tuchtreglement, welke een 
bijlage van dit document is. 
 
Secretariële aspecten 
 
Art . 4 . SPORTKAART . Alle voetballende leden dienen in het bezit te zijn van een geldige sportkaart van 
het Sport & Cultuurcentrum X van de TU Delft, met uitzondering van langdurig geblesseerde leden of 
leden die minimaal een half (studie)jaar in het buitenland wonen. 
 
Art . 5 . VORMEN VAN LIDMAATSCHAP . v.v. Tutor kent verschillende vormen van lidmaatschap, te 
weten: wedstrijdleden en trainingsleden. Wedstrijdleden zijn bevoegd tot het deelnemen aan trainingen, 
KNVB-competitie en verenigingsactiviteiten. Trainingsleden zijn bevoegd tot het deelnemen aan 
trainingen voor de recreatieve afdeling en verenigingsactiviteiten. Een wedstrijdlid kan er zowel voor 
kiezen voor een half seizoen als voor een heel seizoen lid te worden van v.v. Tutor. Een half jaar loopt 
van augustus tot en met januari of van januari tot en met juli. Een lid dient bij inschrijving aan te geven 
voor welke vorm van lidmaatschap hij/zij kiest. 
 
Art . 6 . BEËINDIGING LIDMAATSCHAP . Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk aan het einde 
van het seizoen en halfjaarlijks, met uitzondering van het in artikel 7.4.b van de Statuten vermelde. Men 
dient zich bij afmelding aan het einde van het seizoen uiterlijk 31 juli, voorafgaande aan het nieuwe 
verenigingsjaar, schriftelijk af te melden bij de Secretaris. Bij afmelding tussen 1 augustus en 1 
september is het lid 1/3 van de jaarcontributie verschuldigd, waarbij dit bedrag naar beneden wordt 
afgerond op een getal deelbaar door 5. Men dient zich bij halfjaarlijkse afmelding uiterlijk 31 december, 
voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar, schriftelijk af te melden bij de Secretaris. Men zal dan de 
teveel betaalde contributie terugkrijgen. 
 
Art . 7 . AANVOERDER . Het Bestuur stelt in overleg met de spelers van het team een aanvoerder aan. 
Een aanvoerder is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier, vóór aanvang van de 
wedstrijd. Daarnaast dient een aanvoerder verantwoording te dragen voor de door v.v. Tutor ter 
beschikking gestelde materialen. Aanvoerders van selectieteams maken deel uit van de Technische 
Commissie. Aanvoerders van teams uit de recreatieve afdeling vertegenwoordigen hun team bij de 
Technische Commissie in geval van problemen. 
 
Art . 8 . CLUBSCHEIDSRECHTER . De Secretaris plaatst op de website welk team een scheidsrechter 
dient aan te leveren bij thuiswedstrijden van teams van v.v. Tutor. De aanvoerder van dat team is 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deze scheidsrechter. 
 
Art . 9 . CONTACT . Op de website van v.v. Tutor staat alle informatie omtrent wedstrijden en trainingen 
en staan mededelingen van Commissies en het Bestuur vermeld. Daarnaast communiceert het Bestuur 



met de leden middels e-mail contact. Elk lid wordt geacht zijn ontvangen e-mail te lezen. Bij dringende 
zaken communiceert het Bestuur met de leden middels telefonisch contact. 
 
Sportieve aspecten 
 
Art .  10 .  ROL  BESTUUR . Het Bestuur is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste sportieve 
randvoorwaarden voor de leden. Het Bestuur bepaalt welke teams tot de selectie en tot de recreatieve 
afdeling behoren, en verzorgt de teamindeling van de recreatieve afdeling. Daarnaast bepaalt het Bestuur 
het sportief beleid voor de langere termijn. Het Bestuur stelt, in samenspraak met het Sport & 
Cultuurcentrum X van de TU Delft, hoofdtrainer en sportkaarttrainers aan. 
 
Art . 11 . TENUE . Ieder lid is verplicht tijdens wedstrijden het voorgeschreven tenue te dragen. Dit tenue 
bestaat uit een geel shirt van v.v. Tutor, een gele broek en gele kousen. De dames dragen een zwarte 
broek. Het Bestuur is verplicht ieder lid te kunnen voorzien van een shirt van v.v. Tutor. 
 
Art . 12 . TECHNISCHE COMMISSIE . Het Bestuur benoemt een Technische Commissie. Deze bestaat 
uit enkele spelers uit de selectie en het Bestuurslid Technische Zaken. Daarnaast kan het Bestuur de 
Technische Commissie aanvullen met enkele ervaren spelers. Wijzigingen worden gecommuniceerd met 
de leden en de Algemene Ledenvergadering kan daartegen bezwaar maken. 
 
Art . 13 . ROL TECHNISCHE COMMISSIE . De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het sportieve beleid. Daarnaast kan de Technische Commissie voorstellen aan het Bestuur 
doen voor wijzigingen van het sportieve beleid. De Technische Commissie kan de hoofdtrainer 
ondersteunen in de indeling van de selectieteams. 
 
Art . 14 . GEDRAG . Ieder lid representeert de vereniging en dient zich daarnaar te gedragen. 
 
Financiële aspecten 
 
Art. 15 . CONTRIBUTIE . De kosten van de verschillende vormen van het lidmaatschap dienen tijdens de 
Algemene Ledenvergadering aan het einde van het vorige seizoen goedgekeurd te worden. Ieder lid 
betaalt contributie d.m.v. een automatische incasso, welke getekend wordt bij inschrijving en uitgevoerd 
wordt door de Penningmeester.  
 
Art . 16 . BOETES . Boetes uitgeschreven door de KNVB aan een specifieke speler worden door die 
speler betaald. Boetes aan teams uitgeschreven door de KNVB worden hoofdelijk over de spelers van 
het team verdeeld. Voor een overzicht van het reglement omtrent boetes, zie het Tuchtreglement van v.v. 
Tutor. 
 
Art . 17 . KLEDING . Een lid betaalt bij ontvangst van de kleding direct of tekent een machtiging. 
 
Bestuursaspecten 
 
Art. 18 . SCHORSINGEN EN ROYEMENTEN . Het Bestuur is, volgens artikel 6 van de Statuten, bevoegd 
om overtredingen te straffen door het opleggen van een berisping, een schorsing of een royement.  
 
Art . 19 . BESTUUR . In alle gevallen waar de Reglementen niet in voorzien beslist het Bestuur. 
  



Bijlage 1 

  



Bijlage 2: 
 
Procedure bij tuchtzaken 
 
Wanneer een lid van v.v. Tutor een overtreding begaat van het Reglement Amateurvoetbal van de KNVB, 
kan de KNVB ervoor kiezen een tuchtzaak te starten. In een dergelijk geval wordt er gesproken van 
‘beoordeling door de KNVB’. Wanneer de KNVB ervoor kiest geen maatregelen te treffen, kan een lid of 
het bestuur besluiten een interne tuchtzaak te starten. Ook als er sprake is van een overtreding van 
bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, kan een interne tuchtzaak worden gestart. Een lid of 
bestuurslid dat een misstand constateert, verzoekt het bestuur een interne tuchtzaak te starten. Het 
bestuur zal de tuchtcommissie opdracht geven om onderzoek te doen en er over te oordelen. Het bestuur 
zal een eventuele straf uitvoeren. 
 
Beoordeling door de KNVB 
 
Bij een incident kan de KNVB een tuchtzaak opstarten waarbij beide partijen gehoord zullen worden en 
de tuchtcommissie al dan niet een strafmaatregel neemt. Het is mogelijk formeel beroep aan te tekenen 
tegen een dergelijke beslissing. Dit brengt wel administratieve kosten met zich mee. 
 
De strafmaatregelen die de tuchtcommissie van de KNVB kan nemen zijn royement, schorsingen en 
geldboetes. Indien de KNVB straffen aan v.v. Tutor oplegt die zijn gericht op specifieke spelers, dienen 
spelers zich aan deze straffen te houden. Bij het opleggen van geldboetes en administratieve kosten door 
de KNVB, zal de zaak direct aan de tuchtcommissie worden voorgelegd. De tuchtcommissie beoordeelt 
hoe de boete wordt verdeeld over de betrokken partijen. 
 
Overtreding Huishoudelijk Reglement 
 
Wanneer een lid een bepaling van het Huishoudelijk Reglement overtreedt, binnen de artikelen met 
betrekking tot fysiek of verbaal geweld (Tuchtreglement art. 1) zal de tuchtcommissie oordelen en 
eventueel een sanctie opleggen. Het bestuur zal de eventuele sanctie uitvoeren. In het geval dat de 
overtreding artikel 2 tot 4 van het Tuchtreglement betreft zal het Bestuur van v.v. Tutor oordelen. 
 
Als er een overtreding wordt begaan van het Reglement Amateurvoetbal KNVB, binnen de artikelen met 
betrekking tot fysiek of verbaal geweld, en niet door de KNVB is beoordeeld zal de tuchtcommissie 
oordelen en eventueel een sanctie aanbevelen. Het bestuur zal de sanctie uitvoeren. 
 
Bezwaar of beroep 
 
Elk lid heeft recht op bezwaar op elk oordeel dat door de KNVB of door v.v. Tutor is geveld, en kan een 
beroepsprocedure starten. Elk lid kan bezwaar aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie.  
 
Voor een bezwaar op een regel stuurt het lid een met argumenten onderbouwd bezwaarschrift 
geadresseerd aan de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV zal per stemming de motie aannemen 
of verwerpen. Bij het dragen van de motie zal de regel aangepast worden. Deze nieuwe regel geldt dan 
voor toekomstige incidenten, dus niet met terugwerkende kracht. 
 
Voor een bezwaar op het handelen of proces van de tuchtcommissie stuurt het lid een bezwaarschrift 
geadresseerd aan het Bestuur. Het Bestuur onderzoekt of de tuchtcommissie volgens de juiste procedure 
tot een conclusie is gekomen. Daarop bepaalt het Bestuur of de samenstelling van de tuchtcommissie 
moeten worden veranderd, en of de zaak moet worden heropend. Betrokken bestuursleden zullen zich 
aan dit proces onttrekken. 
 
Organen van Tutor zijn niet bij machte om beslissingen van de tuchtcommissie van de KNVB bij te 
stellen, tenzij het gaat om boetes. Deze worden namelijk bij de vereniging in rekening gebracht, die de 
boete zelf bij het betreffende lid moet verhalen. 
 



Tuchtcommissie 
 
De tuchtcommissie wint aan de hand van onder andere getuigenverklaringen informatie in over de 
vermeende overtreding en velt een oordeel op basis van het tuchtreglement, de clubcultuur en eventuele 
eerdere voorvallen. Deze beoordeling wordt – voorzien van argumentatie - kenbaar gemaakt aan het 
bestuur en het betreffende lid. 
 
De tuchtcommissie bestaat uit vier ervaren leden van v.v. Tutor. In de regel zijn dit 4 leden uit zoveel 
mogelijk verschillende teams om onpartijdigheid te garanderen. De vereiste eigenschappen van deze 
leden zijn: 

- kennis van de clubcultuur;  
- ervaring met zaalvoetbal;  
- ethisch besef.  

De leden van de tuchtcommissie dienen bij installatie een verklaring te tekenen, waarin de 
commissieleden individueel aangeven altijd rechtvaardig en onpartijdig te handelen. 
 
 
 

 
 
  



Bijlage 3: 
 
Tuchtreglement 
 
Art . 1 . 1 . Bij incidenten tijdens alle Tutor-gerelateerde activiteiten die door het tuchtreglement van de 
KNVB (“Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal”) worden besproken, zal dat reglement gebruikt worden 
om de maximale straf te bepalen.  
 
Art . 1 . 2 . In het geval dat het tuchtreglement van de KNVB niet volstaat, zal de tuchtcommissie zelf een 
straf voorstellen. Deze straf moet door het bestuur als schappelijk worden beoordeeld voordat de 
tuchtcommissie uitspraak doet. 
 
Art . 1 . 3 . In het geval dat de KNVB een straf en/of boete oplegt, behoudt de v.v. Tutor tuchtcommissie 
het recht om er een straf en/op boete aan toe te voegen. Ook als de KNVB geen straf en/of boete oplegt, 
kan de v.v. Tutor tuchtcommissie een straf en/of boete opleggen. 
 
Art . 1 . 4 . Bij herhaling van een overtreding wordt royement overwogen en al dan niet toegepast. 
 
Art . 2 . Niet aan verplichtingen in huishoudelijk reglement voldoen, in teamverband . 
 
Art . 2 . 1 . Scheidsrechterstaken 
Bij het niet uitvoeren van een scheidsrechterstaak zal een team een extra scheidsrechterbeurt 
toebedeeld krijgen in de loop van het seizoen. Bij een tweede keer niet voldoen aan een 
scheidsrechterbeurt zullen er twee beurten worden toebedeeld, daarna zal er een boete aan het team 
worden opgelegd ter hoogte van EUR 30,-. 
 
Art 2 . 2 . Bij het geval dat een team niet komt opdagen bij een wedstrijd zal dit team de door de KNVB 
opgelegde boete betalen. Als een team 4 of minder speelgerechtigde spelers heeft volgens de 
teamindeling, dan vervalt deze boete. Ook als het team langer dan één maand van tevoren heeft 
aangegeven niet te kunnen spelen vervalt de boete. 
 
Art . 3 . Niet aan verplichtingen in huishoudelijk reglement voldoen, individueel . 
 
Art . 3 . 1 . Niet in bezit zijn van een sportkaart . 
Wanneer een lid niet in het bezit is van een geldige sportkaart, is dit lid geschorst totdat het betreffende 
lid wel in het bezit is van een sportkaart. Alle activiteiten buiten het sportcentrum zijn uitgezonderd van 
deze schorsing. 
 
Art . 3 . 2 . Niet betalen van contributie 
Bij het niet voldoen van de contributie zal er een individuele boete worden opgelegd aan het betreffende 
lid. 
 
Art . 3 . 3 . Spelen zonder v . v . Tutor - tenue 
Niet in het bezit zijn van een voorgeschreven v . v . Tutor Tenue . 
Is een lid niet in het bezit van een voorgeschreven v.v. Tutor tenue, dan is dit lid niet speelgerechtigd en 
mag daarom geen wedstrijden spelen voor v.v. Tutor. 
 
Mocht een lid toch een wedstrijd spelen voor v.v. Tutor zonder het voor geschreven v.v. Tutor tenue, dan 
krijgt deze speler een individuele boete opgelegd. 
  
 
Art . 4 . Bepalingen . 
 
Art . 4 . 1 . Schorsing 
Een schorsing houdt in het uitsluiten van een lid bij wedstrijden, trainingen en overige clubactiviteiten 
zoals borrels en toernooien. Indien de schorsing wordt genegeerd en toch aan een van bovenstaande 



gebeurtenissen wordt deelgenomen, zal de oorspronkelijke schorsingstermijn worden verdubbeld. Bij 
herhaaldelijk negeren van de schorsing kan het lid bij instemming van de ALV worden geroyeerd. 
 
Art . 4 . 2 . Boete . 
Een boete is een vooraf bepaald geldbedrag dat moet worden overgemaakt naar de rekening van v.v. 
Tutor binnen de daarvoor aangegeven termijn. 
 
Art . 4 . 2 . 1 . Teamboete . 
In het geval van een teamboete, zal de boete over alle leden van het team worden verdeeld. 
 
Indien het aantoonbaar is dat een gedeelte van het team verantwoordelijk is voor de boete zal de boete in 
rekening worden gebracht bij de betreffende leden. 
 
Art . 4 . 2 . 2 . Individuele boete . 
De boete voor het niet voldoen aan de individuele verplichtingen bedraagt EUR 20,-. 
 
Art . 4 . 2 . 3 . De betalingstermijn de boete . 
Het termijn voor het betalen van een team of individuele boete bedraagt twee weken. 
 
De termijn gaat in zodra het bestuur het lid hiervan op de hoogte heeft gebracht. In het geval van een 
teamboete wordt de aanvoerder op hoogte gebracht en wordt de rekening ook bij hem/haar in rekening 
gebracht. 
 
Art . 4 . 2 . 4 . Het verzuimen van betalingen . 
 
Bij het niet voldoen aan een individuele boete binnen de gegeven termijn, zal het betreffende lid worden 
geschorst tot dat de boete betaald is, inclusief een toeslag van 15 % van het te betalen bedrag. 
 
Leden uit het verzuimende team die aantoonbaar niet bijdragen aan de boete worden geschorst totdat 
hun deel van de boete betaald is, inclusief een toeslag van 15 % van het te betalen bedrag. 
 
Wanneer een lid herhaaldelijk verzuimt een team- of individuele boete te betalen, wordt het betreffende 
lid voorgedragen voor royement. 


